แผนพัฒนาห)องสมุดสีเขียว ประจำป; 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ดBานกายภาพ ปรับภูมิทัศน,พื้นที่สี
เขียว

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
- นำแผนพัฒนาห?องสมุดสีเขียว
ปD พ.ศ.2561-2565 มาปรับพื้นทีส่ ีเขียว
- กำหนดพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน,ทั้ง
บริเวณภายในและภายนอกอาคารให?เปPน
พื้นที่สีเขียว สะอาด สวยงาม
- ปลูกพืชชRวยดูดซับกTาซเรือนกระจก
1. สRงเสริมการอRานและ 1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
การเรียนรู?ด?านการ
ด?านการอนุรักษ,พลังงานและสิ่งแวดล?อม
อนุรักษ,พลังงานและ
ทั้งการจัดซื้อการขอรับบริจาค หรือ
สิ่งแวดล?อม
แลกเปลี่ยน

เป7าหมาย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีพื้นที่สีเขียวและแหลRง - พื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น 1-8 และ
เรียนรู? มีภูมิทัศน,ที่สวยงาม ภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการฯ

ดBานสEงเสริม
การเรียนรูB

- มีทรัพยากรสารสนเทศ
ด?านการอนุรักษ,พลังงาน
และสิ่งแวดล?อม ได?แกR
หนังสือ วารสาร สื่อ
สิ่งพิมพ, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส, สื่อออนไลน,
- มีแหลRงเรียนรู?ด?านการ
อนุรักษ,พลังงานและ
สิ่งแวดล?อม

1.2 จัดนิทรรศการมุมความรู?ด?านการ
อนุรักษ,พลังงานและสิ่งแวดล?อม

- จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ด?าน
การอนุรักษ,พลังงานและสิ่งแวดล?อม
ไมRน?อยกวRา 300 รายการตRอปD

- นิทรรศการหรือมุมห?องสมุดสีเขียว
Green Conner
- เว็บไซต,ห?องสมุดสีเขียว สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ดBานสEงเสริม 1. สRงเสริมการอRานและ
การเรียนรูB การเรียนรู?ด?านการ
(ตEอ)
อนุรักษ,พลังงานและ
สิ่งแวดล?อม(ตRอ)

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป7าหมาย
1.3 จัดทำสื่อสร?างสรรค,ประชาสัมพันธ, - มัลติมีเดียประชาสัมพันธ,
ด?านการอนุรักษ,พลังงานและสิ่งแวดล?อม
1.4 รณรงค,สร?างจิตสำนึกด?านการ
- จัดทำโครงการปjนเปkาผ?า
อนุรักษ,พลังงานและสิ่งแวดล?อม
รับบริจาคถุงผ?าเพื่อให?
ผู?ใช?บริการยืมใสRหนังสือ
แทนการใช?ถุงพลาสติก
2. พัฒนาบุคลากรด?าน - สRงเสริมและสนับสนุนให?บุคลากร เข?า - บุคลากรมีความรู?ความ
ห?องสมุดสีเขียวและ
รRวมกิจกรรมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เข?าใจด?านการดำเนินงาน
สิ่งแวดล?อม
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ,/หรือจัด
ห?องสมุดสีเขียวและ
กิจกรรมอบรมให?ความรู?
สิ่งแวดล?อม
3. กิจกรรม 1A3R :
- สRงเสริมและสนับสนุนการใช?ทรัพยากร
Avoid, Reduce, Reuse, อยRางคุ?มคRาโดยใช?หลัก 1A3R
Recycle
- Avoid หลีกเลี่ยงเพื่อไมRให?เกิดขยะ
เพิ่มขึน้ ไมRซื้อของที่ใช?ครั้งเดียวแล?วทิ้ง
- Reduce ลดการใช?พลังงานและ
ทรัพยากร
- Reuse ใช?ซ้ำ นำกลับมาใช?ใหมR
- Recycle การนำกลับมาแปรรูปนำ
กลับมาใช?ใหมR

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- จำนวน 1 เรื่อง
- มีกระเปkาผ?าให?ผู?ใช?บริการยืมใสR
หนังสือ

- บุคลากรเข?ารRวมกิจกรรม 22 คน
- บุคลากร ร?อยละ 90 มีความรู?
ความเข?าใจเรื่องห?องสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดล?อม
- กิจกรรมอบรม/สัมมนา 1 ครั้ง
- หลีกเลี่ยงไมRใชRวัสดุที่เปPน - มีการนำวัสดุกลับมาใช?ใหมRอยRาง
อันตรายตRอสิ่งแวดล?อม
น?อย 1 รายการ
และการใช?ผลิตภัณฑ,ครั้ง - มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส, อยRาง
เดียวทิ้ง
น?อย 2 ชRองทาง
- นำระบบอิเล็กทรอนิกส, - มีการรวบรวมและบันทึกข?อมูล
มาใช?ในการสื่อสารแทน
ปริมาณขยะเปPนประจำทั้งในสRวน
การใช?เอกสารที่ผลิตจาก กำจัด สRงจำหนRาย และนำกลับมาใช?
กระดาษ
ใหมR เดือนละ 1 ครั้ง
- นำวัสดุกลับมาใช?ใหมR
- ลดปริมาณขยะ

หมายเหตุ

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
ดBานสEงเสริม 4. การสร?างเครือขRาย
4.1 เข?ารRวมการสัมมนาเครือขRาย
การเรียนรูB ความรRวมมือในด?านการ ห?องสมุดสีเขียว ประจำปD 2564
อนุรักษ,พลังงานและ
สิ่งแวดล?อม
4.2 จัดกิจกรรมห?องสมุดสีเขียวด?านการ
อนุรักษ,พลังงานและสิ่งแวดล?อมใน
โครงการบริการวิชาการประจำปD
ดBานอื่นๆ

1. รRวมใจประหยัด
พลังงาน

2. การใช?น้ำอยRางมี
ประสิทธิภาพ

เป7าหมาย
- มีความรRวมมือระหวRาง
เครือขRายห?องสมุดสีเขียว
และหนRวยงานที่เกี่ยวข?อง
- ผู?เข?ารRวมกิจกรรมมี
ความรู?และตระหนักด?าน
การอนุรักษ,พลังงานและ
สิ่งแวดล?อม ร?อยละ 80
1.1มีการจัดทำป|ายรณรงค,การประหยัด - มีการใช?พลังงานและ
พลังงานไฟฟ|าทุกพื้นที่ในอาคาร
ทรัพยากรอยRางมี
1.2ป~ดระบบไฟฟ|าแสงสวRางที่ไมRจำเปPน ประสิทธิภาพ
1.3เป~ดใช?งานเครื่องปรับอากาศระหวRาง - ซRอมบำรุงและทำความ
เวลา 09.30 - 16.00 น.
สะอาดเครื่องปรับอากาศ
1.4สำรวจและบำรุงรักษา
อยRางน?อย 1 ครั้ง/ปD
เครื่องปรับอากาศให?อยูRในสภาพใช?งาน
ได?อยRางมีประสิทธิภาพ
1.5การใช?พลังงานแสงอาทิตย,เปPน
พลังงานไฟฟ|า (Solar Cell)
2.1กำหนดมาตรการลดปริมาณการใช? - มีการใช?น้ำอยRางประหยัด
น้ำ
2.2จัดทำป|ายประชาสัมพันธ,การใช?น้ำ
อยRางประหยัดติดบริเวณห?องน้ำภายใน
สำนักวิทยบริการฯ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- มีการเข?ารRวมสัมมนาเครือขRาย
ห?องสมุดสีเขียวและหนRวยงานที่
เกี่ยวข?องอยRางน?อย 1 ครั้ง
- ผู?เข?ารRวมกิจกรรมมีความรู?และ
ตระหนักด?านการอนุรักษ,พลังงาน
และสิ่งแวดล?อม ร?อยละ 80

หมายเหตุ

- สามารถประหยัดไฟฟ|าได?
ร?อยละ 2ตRอปD
- มีพลังงานไฟฟ|า (Solar cell) ใช?
ภายในสำนักวิทยบริการฯ สามารถ
ลดการใช?ไฟฟ|าได?เฉลี่ยเดือนละ 900
Kwh

- ปริมาณการใช?น้ำลดลงร?อยละ 20 สำนักไมRมี
- ป|าย สติ๊กเกอร, ประชาสัมพันธ,
มิเตอร,น้ำแยก
กระตุ?นให?บุคลากร และผู?ใช?บริการ
ตระหนักถึงการประหยัดน้ำ จำนวน
1 ป|าย

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ดBานอื่นๆ(ตEอ) 3. การจัดการของเสีย
และมลพิษ

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
3.1 การจัดการขยะภายในอาคาร การ
จัดกิจกรรมรณรงค,และขอความรRวมมือ
บุคลากร ไมRนำบรรจุภัณฑ,ที่เปPน
พลาสติกเข?ามาใช?ภายในอาคาร เปPนต?น
3.2 กำหนดให?เปPนพื้นที่สำหรับบุคลากร
ล?างภาชนะใสRอาหาร เพื่อไมRให?มีน้ำเนRา
เสียและทRอน้ำอุดตัน
3.3. เลือกใช?น้ำยาทำความสะอาดที่เปPน
มิตรกับสิ่งแวดล?อม

เป7าหมาย
- ลดปริมาณขยะ
- มีถังดักไขมันลดปริมาณ
ของเสียที่เจือปนในระบบ
บำบัดน้ำเสียจากทRอน้ำทิ้ง
ของอาคาร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
หมายเหตุ
- ปริมาณขยะลดลง ร?อยละ 3
- มีการรวบรวมและบันทึกข?อมูล
ปริมาณขยะเปPนประจำทั้งในสRวน
กำจัด สRงจำหนRาย และนำกลับมาใช?
ใหมR เดือนละ 1 ครั้ง
- ข?อกำหนดและเงื่อนไขการวRาจ?าง
(Term of Reference: TOR) กับ
บริษัทรักษาความสะอาดในระดับ
มหาวิทยาลัย
- มีถังดักไขมันลดปริมาณของเสียที่
เจือปนในระบบบำบัดน้ำเสียจากทRอ
น้ำทิ้งของอาคาร
4. กิจกรรมชดเชย
กิจกรรมชดเชยคาร,บอน (ระดับองค,กร) - มีสินค?าที่เปPนมิตรกับ
- มีสินค?าที่เปPนมิตรกับสิ่งแวดล?อม
คาร,บอน
เชRน การจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่มีฉลาก สิ่งแวดล?อม
ไมRน?อยกวRา ร?อยละ 20
เขียว หรือวัสดุสำนักงานที่มีสัญลักษณ,
- ปริมาณการปลRอยกTาซเรือนกระจก
คาร,บอนฟุตพริ้นท, เปPนต?น
ลดลง ร?อยละ 5
5. เพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดกิจกรรมประกวด 7ส. ระหวRางสRวน - ทุกสRวนงานดำเนิน
- กิจกรรมประกวด 7ส. 1 ครั้ง
สำนักวิทยบริการฯ ด?วย งาน ภายในสำนักวิทยบริการฯ
กิจกรรม 7ส.
- คะแนนผRานเกณฑ, 7ส. ในทุกงาน
7ส.
- การระบุข?อกำหนดและเงื่อนไขการ
- กำหนดผู?รับผิดชอบใน - พนักงานทำความสะอาดมีการ
วRาจ?าง (Term of Reference: TOR) การดูแลกำกับพนักงานทำ ดำเนินการตามข?อกำหนดและ
กับบริษัทรักษาความสะอาดในระดับ
ความสะอาด
เงื่อนไขการวRาจ?าง
มหาวิทยาลัย

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
ดBานอื่นๆ(ตEอ) 6. สRงเสริมสุขภาพให?กับ - การจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ เชRน
บุคลากรและผู?ใช?บริการ ฝุน• ละออง ควันพิษ กลิ่น มูลนกพิราบ
ฯลฯ
- สร?างระบบการถRายเทอากาศที่ดี
- มาตรการการป|องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนRา (COVID 19) ตรวจคัด
กรองบุคคลากรและผู?เข?าใช?บริการ
- จัดพื้นที่บริการโดยเว?นระยะหRาง
ทางสังคม ภายในพื้นที่สำนักวิทย
บริการฯ
- ประชาสัมพันธ,ให?ความรู?ในการ
ป|องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
7. การเตรียมความ
-การดูแลอุปกรณ,ไฟฟ|าให?มีสภาพ
พร?อมและตอบสนอง
พร?อมใช?งานอยRางปลอดภัย
ภาวะฉุกเฉิน
-การตรวจสอบอุปกรณ,ดับเพลิง
ประจำสำนักวิทยบริการฯ ให?พร?อม
ใช?งาน พร?อมจัดทำคำอธิบาย
วิธีการใช?งาน

เป7าหมาย
- มีการจัดการสิ่งเจือปนใน
อากาศ
- มีระบบการถRายเทอากาศ
ที่ดี
- มีการตรวจคัดกรองและ
เฝ|าระวังโรคโควิด 19 เพื่อ
ป|องกันโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนRา (COVID19) ให?กับบุคลากรและ
ผู?ใช?บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
- สภาพแวดล?อมภายในอาคารที่ดี ไมR
มีกลิ่นที่ไมRพึงประสงค,
- ความพึงพอใจของผู?ใช?บริการ
ห?องสมุด ไมRต่ำกวRา 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน
- บุคลากรและผู?เข?าใช?บริการทุกคน
ได?รับการตรวจคัดกรองโรค และมี
วัสดุอุปกรณ,ในการป|องกันโรคติดเชื้อ
-มีเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล,ล?าง
มือให?บริการ
-พื้นที่บริการเว?นระยะหRางทางสังคม

-อุปกรณ,ไฟฟ|ามีสภาพ
พร?อมใช?งานอยRางปลอดภัย
-อุปกรณ,ดับเพลิงประจำ
สำนักวิทยบริการฯ ทุกจุด
อยูRในสภาพพร?อมใช?งาน
ประกอบคำอธิบาย

-ไมRมีเหตุ/ภาวะฉุกเฉินจากระบบ
ไฟฟ|า/อัคคีภัย
-อุปกรณ,ไฟฟ|ามีสภาพพร?อมใช?งาน
อยRางปลอดภัย
-อุปกรณ,ดับเพลิงประจำ
สำนักวิทยบริการฯ ทุกจุดอยูRในสภาพ
พร?อมใช?งาน

หมายเหตุ

